
Nosso pároco em sua palavra reflete sobre a Campanha Missionária de 
2017. Destaca que esta campanha reforça o compromisso missionário das 
comunidades, e de todo batizado. Na página 03
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21, e 22/10 – COLETA MUNDIAL PARA AS MISSÕES EM TODAS AS 

CELEBRAÇÕES DAS COMUNIDADES ECLESIAIS. 

A GENEROSIDADE DE TODOS CONTRIBUI COM PROJETOS MISSIONÁRIOS 

E PROPAGA A BOA NOVA DE JESUS PARA TODA A HUMANIDADE. 

VAMOS COLABORAR MAIS UMA VEZ. 

A ALEGRIA DO EVANGELHO PARA UMA IGREJA EM SAÍDA JUNTOS NA MISSÃO 

PERMANENTE - CAMPANHA MISSIONÁRIA 2017 

PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS – POM

Nossa Senhora Aparecida 
300 anos de Bençãos e Graças! 

das águas à luz que é Jesus. 
Vamos comemorar. 

Vamos dar graças a Deus.

7h30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, 

na Igreja Matriz da Paróquia.

 9h30 – Comunidades São Paulo e São Lucas, 

na Escola Roberto Alves.

19h00 – Comunidades Nossa Senhora de Fátima e São Francisco, 

na Igreja Matriz da Paróquia.

12/10 – Missas: 

Nesse dia 22 de outubro, pedimos que todos divulguem nossas redes sociais em grupos de WhatsApp, amigos, 
parentes, enfim, ao maior número de pessoas possíveis. Para isso, criamos a Hashtag #paroquiavfatima e pedimos 
também que se possível em todas publicações feitas nesse mês, seja usada essa hashtag para fortalecer nossas 
redes sociais, nossa Paróquia e nossa Missão. Acessem nossos canais de comunicação: 
Facebook: Instagram:    Twitter       ParoquiaVFatima  /  @paroquiavfatima     / : @ParoquiaVFatima      / 
You Tube:    Site:  Paroquia Vila Fátima     /  paroquiavilafatima.com.br

22 DE OUTUBRO SERÁ TAMBÉM O DIA DAS 

REDES SOCIAIS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA  #PAROQUIAVFATIMA



A missão e o poder transformador 
do Evangelho de Cristo, Caminho, 

Verdade e Vida

A missão da Igreja, destinada a todos 
os homens de boa vontade, funda-se 
sobre o poder transformador do 
Evangelho. Este é uma Boa Nova 
portadora duma alegria contagiante, 
porque contém e oferece uma vida 
nova: a vida de Cristo ressuscitado, o 
qual, comunicando o seu Espírito 
vivificador, torna-Se para nós Caminho, 
Verdade e Vida (cf. Jo 14, 6). É 
Caminho que nos convida a segui-Lo 
com confiança e coragem. E, seguindo 
Jesus como nosso Caminho, fazemos 
exper iênc ia  da  sua Verdade e 
recebemos a sua Vida, que é plena 
comunhão com Deus Pai na força do 
Espírito Santo, liberta-nos de toda a 
forma de egoísmo e torna-se fonte de 
criatividade no amor.

A missão e o kairós de Cristo

Por conseguinte, a missão da Igreja 
não é a propagação duma ideologia 
religiosa, nem mesmo a proposta duma 
ética sublime. No mundo, há muitos 
movimentos capazes de apresentar 

ideais elevados ou expressões éticas 
notáveis. Diversamente, através da 
missão da Igreja, é Jesus Cristo que 
continua a evangelizar e agir; e, por 
isso, aquela representa o kairós, o 
tempo propício da salvação na história. 
P o r  m e i o  d a  p r o c l a m a ç ã o  d o 
Evangelho, Jesus torna-Se sem cessar 
nosso contemporâneo, consentindo à 
pessoa que O acolhe com fé e amor 
experimentar a força transformadora do 
seu Espírito de Ressuscitado que 
fecunda o ser humano e a criação, 
como faz a chuva com a terra.

O mundo tem uma necessidade 
essencial do Evangelho de Jesus 
Cristo. Ele, através da Igreja, continua a 
sua missão de Bom Samaritano, 
curando as feridas sanguinolentas da 
humanidade, e a sua missão de Bom 
Pastor, buscando sem descanso quem 
se extraviou por veredas enviesadas e 
sem saída.

Os jovens, esperança da missão

Os jovens são a esperança da missão. 
A pessoa de Jesus e a Boa Nova 
proclamada por Ele continuam a 
fascinar muitos jovens. Estes buscam 
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percursos onde possam concretizar a 
coragem e os ímpetos do coração ao 
serviço da humanidade. «São muitos 
os jovens que se solidarizam contra os 
males do mundo, aderindo a várias 
formas de militância e voluntariado. (...) 
Como é bom que os jovens sejam 
“caminheiros da fé”, felizes por levarem 
Jesus Cristo a cada esquina, a cada 
praça, a cada canto da terra!» (Ibid., 
106).

Fazer missão com Maria, Mãe da 
evangelização

Queridos irmãos e irmãs, façamos 
missão inspirando-nos em Maria, Mãe 
da evangel ização. Movida pelo 
Espírito, Ela acolheu o Verbo da vida na 
profundidade da sua fé humilde. Que a 
Virgem nos ajude a dizer o nosso «sim» 
à urgência de fazer ressoar a Boa Nova 
de Jesus no nosso tempo; nos obtenha 
um novo ardor de ressuscitados para 
levar, a todos, o Evangelho da vida que 
vence a morte; interceda por nós, a fim 
de podermos ter uma santa ousadia de 
procurar novos caminhos para que 
chegue a todos o dom da salvação.

PAPA FRANCISCO

 

  A

Rua Oswaldo Cruz, 150, Centro no Ambulatório da Criança.
Nesta reunião pode ser levada as queixas da UBS de seu bairro e dos hospitais citados acima.

Reuniões das UBS de nossa Região, 
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, 

HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

11/10 - HGG - 14h00

16/10 - VILA FÁTIMA - 14h30

17/10 - HMCA - 09h00 (Hospital infantil) 

18/10 - HMU - 14h00

19/10 - UBS Vila Barros - 14h00
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 Você que é usuário do SUS e 
de Pastorais Sociais de sua Capela 
não deixe de participar das reuniões 
de Controle Social da UBS de seu 
bairro. Nessas reuniões mensais 
participam os usuários do SUS os 
trabalhadores e o Gestor da 
unidade. Onde à o diálogo das 
necessidades da UBS, e também da 
qualidade do atendimento aos 
usuários dessa unidade. 



A Palavra do Nosso Pároco

 Neste mês quero refletir com 
v o c ê s  s o b r e  a  C a m p a n h a 
Missionária realizada todos os 
anos no mês de outubro. Esta 
campanha é promovida pelas 
pontifícias obras missionárias.
 O mês missionário tem sua 
origem no Dia Mundial das Missões 
(penúltimo domingo de outubro, 
este ano dia 22). A data foi 
instituída pelo papa Pio XI em 
1926, como dia de oração e ofertas 
em favor da evangelização dos 

povos. A inspiração vem do mandato de Jesus para anunciar 
a Boa Nova entre todas as nações.
 O tema deste ano é: A alegria do Evangelho para uma 
Igreja em saída. E o lema: Juntos na missão permanente. O 
lema reforça a importância de caminharmos unidos, como 
Igreja, povo de Deus e anunciar a Boa Nova em todos os 
tempos e lugares. Fechar-se à dimensão missionária implica 
fechar-se ao Espírito Santo, sempre presente, atuante, 
impulsionador e defensor. Diante de tantas necessidades 
pastorais, de tantas situações de injustiças e de violências, nos 
fecharmos em nossas instituições, salões e templos seria um 
contra-testemunho evangélico, e estaríamos negando a 
natureza da Igreja, que é missionária. Igreja em saída é 
sermos uma Igreja próxima, aberta, capaz de sair de si para ir 
ao encontro das pessoas, por caminhos novos, como profecia 
para a sociedade. Este movimento de saída renova a nossa 
vida e revitaliza a Igreja.  Saiamos sem medo para comunicar 
a todos as riquezas e os valores do Evangelho de Jesus Cristo, 
que salva e liberta. 
 O objetivo da campanha missionária é sensibilizar, 
despertar vocações missionárias, criar sempre maior 
consciência missionária nas comunidades eclesiais e em suas 
lideranças. Não podemos nos esquecer de que comunidade 
missionária é compromisso de todos. 
 Neste mês dedicado às missões, cada comunidade da 
paróquia deve dizer com ardor missionário e com 
consciência: nossa vida é missão. E assumir para valer este 
compromisso, através de gestos e atitudes missionárias. 
Chamo a atenção de todos e todas para o nosso projeto de 
visitas missionárias, que deve ser assumido por todas as 

forças vivas e atuantes das comunidades que compõem a 
paróquia.  Este projeto nos ajudará a concretizar a missão 
permanente, que é uma das cinco urgências na ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil. 
 A missão com a qual devemos colaborar é de Deus. 
Os batizados receberam “a missão de anunciar o Reino de 
Cristo e de Deus” e “de estabelecê-lo em todos os povos” 
(documento conciliar, Luz dos Povos 5). Não podemos fugir 
dessa responsabilidade. O Documento de Aparecida destaca 
a corresponsabilidade missionária de todos os batizados. 
Todos somos discípulos missionários a serviço de Jesus Cristo. 
Todos os membros da comunidade paroquial são 
responsáveis pela evangelização de homens e mulheres em 
cada ambiente (Documento de Aparecida 171).
 Vivamos intensamente o mês missionário, nos 
fortalecendo no espírito missionário e nos comprometendo 
com uma Igreja de saída, como nos pede nosso amado papa 
Francisco e a Campanha Missionária deste ano. Saiamos, 
saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! 
 Que Jesus, o grande missionário do Pai, anime e 
abençoe a todos e a todas, para que juntos assumamos a 
missão permanente. 
 Que possamos evangelizar com amor, ardor, alegria e 
misericórdia, inspirados por Maria.  

Padre Tarcísio. 
 

 
 

 

Colaborando com a rifa Diocesana, você estará ajudando 
o fundo Diocesano de Solidariedade 

e as obras da construção da Igreja São Paulo Apóstolo.

PROCURE A COORDENAÇÂO DA SUA COMUNIDADE!Participe desta promoção 

Diocesana e concorra a 

2 carros e 3 motos



 O câncer de mama é o segundo tipo de câncer 
mais frequente no Brasil e no mundo, mas apenas 5 a 
10% do total de casos são de caráter hereditário. 
Portanto, PREVENIR É FUNDAMENTAL. E ao contrário 
do que a gente pensa, o autoexame e a mamografia não 
são “prevenção” e sim “diagnóstico” e como tal, eles 
devem ser feitos regularmente, pois se a doença for 
detectada em estágio inicial a chance de cura chega a 
90%.

Para se prevenir uma doença – seja câncer ou gripe – a 
gente precisa tomar algumas medidas ANTES que ela 
apareça. E a alimentação é uma delas.

Alimentos do nosso dia a dia contêm substâncias 
poderosíssimas contra várias doenças, entre elas o 
câncer. São eles: Brócolis, Couve, Couve-flor, Mostarda, 
Agrião, Repolho, Tomate, Cenoura. Do lado das frutas, 
estão as ricas em vitamina C como a laranja, o limão e a 
tangerina. As vermelhas – Morango, Amora, Mirtilo – 
também contêm fitonutrientes anticancerígenos, 
chamados de antocianinas, que retardam o crescimento 
de células pré-malignas.

O preparo dos alimentos também pode estar 
relacionado a casos de câncer. Evite frituras e de 
preferência coma os vegetais crus ou levemente 
cozidos/assados. As altas temperaturas fazem com que 
os nutrientes se percam. Diminua o sal na hora de fazer 

resveratrol – uma substância antioxidante presente na 
casca da uva, que se mostrou benéfica contra vários tipos 
de câncer e problemas do coração. Entretanto, o excesso 
de álcool fragiliza a imunidade e prejudica o 
metabolismo. Vale deixar o vinho somente para ocasiões 
especiais e tomar suco de uva orgânico.

Pesquisas sugerem que a atividade física, mesmo 
quando iniciada tardiamente, pode reduzir o risco de 
câncer de mama em até 10%. E não precisa virar 
maratonista não, basta uma caminhada de 30 minutos, 
durante 5 dias na semana para se beneficiar. O que 
importa aqui não é intensidade, e sim a dedicação que 
você tem em CUIDAR DE SI MESMA!

a comida e utilize temperos 
naturais como cebola, alho, salsa, 
manjericão, orégano, açafrão, por 
e x e m p l o .  E l e s  c o n t é m 
propriedades antibacterianas, 
antifúngicas e anticancerígenas, 
inibindo a ligação de elementos 
carcinógenos ao DNA.

O tipo de gordura que você 
c o n s o m e  t a m b é m  é  s u p e r 
importante para prevenir o câncer 
de mama.  O consumo excessivo de 
gorduras saturadas, como a da 
carne vermelha, aumenta os índices de câncer de mama, 
principalmente na pós-menopausa. A dica é comer mais 
carnes brancas, peixes e – quando o churrasquinho for 
inevitável – opte pelos cortes com menor teor de gordura, 
como fraldinha, maminha e o filé mignon. 

Outra dica é inserir na dieta o azeite de oliva, as nozes e o 
abacate uma vez que esses alimentos tem as chamadas 
“gorduras boas” com propriedades anticancerígenas. Os 
fitoesteróis das nozes, por exemplo, bloqueiam os receptores 
de estrógeno nas células de câncer e evitam seu crescimento.

O uso de álcool pode representar um risco maior de câncer de 
mama, especialmente quando associado ao uso de 
anticoncepcionais. Ao mesmo tempo, o vinho tinto contém 

Nutrição  Outubro Rosa – Alimentação Saudável x Câncer de Mama

Ana Paula Ferraz - CRN 17655 

FAÇA COMO ELES, VENHA FAZER PARTE DA NOSSA IGREJA, 

VEJA A ALEGRIA E SATISFAÇÃO DELES EM DOAR UM POUCO DO SEU TEMPO PARA "DEUS»

PESQUISA - CESAR ALVES - PASCOM

Nome: Euclides Xavier
Comunidade: Nossa Senhora de Fátima – Vila Fátima
Onde atua? Pastoral da Liturgia, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Esperança, Ezequias, faço parte da Diretoria da Associação Caritativa da 
Paróquia, sou Dirigente de Celebração.
Há quanto tempo? 34 anos
Como é se doar e ajudar na Igreja? Não encaro como um trabalho vejo como uma doação de uma parte do meu tempo em prol da 
Evangelização. Sou Cristão Batizado e todo Cristão Batizado tem que ser consciente de sua pertença a Deus e colocar se a serviço.

Nome: Roseli da Silva Martins
Comunidade: São Paulo Apóstolo
Onde atua: Diretoria da Associação Caritativa desta Paróquia, atuando como secretaria
Há quanto tempo: um ano
Como é se doar e ajudar a igreja: Agente de Pastoral desde que me entendo por gente, aprendi na infância a buscar a presença de Cristo no terço 
em família, nas novenas, catequese, missas dominicais e festivas, encontros, gincanas, fé e politica, retiros, encontros missionários, festas, enfim, 
aprendi que não fazia sentido dizer amar a Cristo sem "conviver" com os irmãos e servir a comunidade. Devota de  NS Aparecida, procuro viver o 
Sacramento do Matrimônio, transpondo os obstáculos à luz do Evangelho. Educando meus filhos na fé com participação ativa na igreja, cresceram 
em bênçãos e graça! Louvado seja o Cristão que permite a presença constante da santíssima trindade em qualquer coisa, lugar e caminho que 
trilhados nesta vida, simplesmente porque esta é dom gratuito de Deus.

Nome: Maria Aparecida dos Santos Nunes

Comunidade: São Francisco de Assis 

Onde atua? Pastoral da pessoa Idosa, Grupo de Base, Encontro de Casais com Cristo e nas festividades da comunidade.

Há quanto tempo? 06 anos

Como é se doar e ajudar na Igreja? Estar em comunidade servindo a Cristo me completa a cada dia, é uma extensão da minha casa, onde encontro 
pessoas maravilhosas e a Cristo. Na Pastoral da Pessoa Idosa é muito bom e gratificante fazer as visitas e ouvir as estórias dessas pessoas com tanta 
experiência de vida. É maravilhoso anunciar Jesus Cristo.



 Os membros da Pascom de nossa comunidade, em uma de suas reuniões, ao 
debaterem o que seria importante para a nossa comunidade, resolveram trazer para o Jornal 
Boa Notícia, artigos que contemplassem a ligação entre os pais e a educação escolar de seus 
filhos.
 Já é hora, portanto, de avançarmos na reflexão da delicada relação escola-família.
 Pois bem, muitos pais se acham no direito de cobrar da instituição escolar atitudes 
educativas que ela considera dever da família, outros se manifestam totalmente contrários às 
posições da escola e que não entende como eles podem manter o filho na mesma. 
 Há um grande número de pais, notadamente entre os que matriculam os filhos em 
instituição particular, que acreditam poder exigir uma escola sob medida para seus filhos. Isso 
leva a pedidos ou exigências dos mais absurdos, como a troca de turma para o filho estar com 
amigos, troca de professor de sala ou de disciplina, maior ou menor quantidade de lição a ser 
feita em casa etc. Isso sem falar da relação pouco respeitosa que os pais mantêm com as regras de 
funcionamento da escola, tais como horário de chegada e de saída, datas e prazos, uso de 
uniforme, uso de telefone celular etc.
 Por que tais solicitações são absurdas? 
 Porque a escola é o lugar de transição entre família e mundo em que os alunos 
aprendem, entre outras coisas, a viver sem escolher. Essa é uma das características da vida 
pública: não escolhemos os colegas com quem iremos trabalhar, as pessoas que estarão ao nosso 
lado no trânsito, as datas para pagar contas e tributos e as leis que temos de respeitar.
 Precisamos nos lembrar sempre de que a escola tem o dever de preparar os mais 
novos para a cidadania. Por isso, demandas dos pais que privilegiam o âmbito privado não 
fazem sentido algum quando consideramos esse exercício que os filhos devem fazer ao 
frequentar a escola.
 Esse aprendizado também tem sido dificultado pelo constatado declínio do trabalho 
educativo das famílias. Os alunos chegam à escola muitas vezes sem o processo básico de 
educação em curso. Mas, ao contrário do que muitos professores pensam, isso se deve pouco ao 
descaso ou à ausência dos pais e mais à nossa cultura que "juveniliza" os adultos. É que os jovens 
-não me refiro à idade cronológica- têm dificuldades de estabelecer relações educativas com os 
filhos.
 Tal fato tem gerado muitas reclamações por parte da escola, porque os mestres, tanto 

Vamos falar sobre educação?       OS PAIS E A ESCOLA

Horários de Atendimento:

Para Inscrição nas Oficinas: de segunda a sexta, das 8h às 17h

BAZAR: Toda terça, das 14h às 17h, e quarta e sexta, das 9h às 12h

FARMÁCIA:  de segunda à quinta, das 10h às 11h e das 15h às 16h

ATENDIMENTO JURÍDICO: A Associação oferece Atendimento Jurídico todos os 

sábados das 9h às 11h, no C.C. Elizabeth Bruyere.

Os atendimentos devem ser agendados antecipadamente, no local ou pelo 

telefone 2408-6771, de segunda à sexta.

INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTOS NA ASSOCIAÇÃO CARITATIVA DA PARÓQUIA 

qua
nto os pais, também estão submetidos a essa cultura. Uma coisa é certa: pais e professores têm 
objetivos comuns e precisam constantemente recordar que é a educação dos mais novos o foco de 
sua tarefa educativa. A maioria dos conflitos entre eles não considera esse ponto, e sim anseios 
próprios de cada um deles.

 Enquanto tivermos pais aflitos com o que consideram sofrimento dos filhos na escola 
e em busca de soluções fáceis e escolas mais comprometidas com novas metodologias e com a 
busca de determinados perfis de alunos em vez de com o uso do rigor e da exigência para 
alcançar um ensino de qualidade, a relação entre ambos será, necessariamente, conflituosa e 
desastrosa. Quem perde são os mais novos, que deveriam nortear todo nosso trabalho. 

          Texto da Psicóloga Rosely Sayão adaptado por Eduardo Ferreira Abreu (Pascom)

 Pais, não irritem seus filhos; 
antes criem-nos segundo a instrução 

e o conselho do Senhor.
Efésios 6:4

VOCÊS SERÃO MINHAS TESTEMUNHAS ATÉ OS CONFINS DA TERRA 

(cf At 1,8).

Comprometer-se com Jesus Cristo e o Reino de Deus para uma Igreja em saída

O 4º Congresso Missionário Nacional foi o encontro de irmãs e irmãos que partilharam sua fé, 
suas lutas, suas angústias, seus sonhos, suas esperanças. Durante todo o tempo, sentimos 
agir em nós o Espírito Santo, protagonista da missão, reforçando nossa convicção de que ser 
missionário é uma graça e uma responsabilidade. Por isso, renovamos nosso compromisso 
com a Infância e Adolescência Missionária e com a Juventude Missionária, em união com as 
demais expressões juvenis, a fim de que crianças, adolescentes e jovens sejam protagonistas 
da missão onde quer que estejam.

Reafirmamos a vocação dos cristãos leigos e leigas como sujeitos na missão. Confirmamos o 
testemunho das consagradas e consagrados, dos seminaristas, dos ministros ordenados – 
diáconos, padres e bispos – que cada vez mais assumem a missão como resposta ao chamado 
de Deus. Impulsionados pela Santíssima Trindade, viveremos esta nossa vocação na 
sinodalidade e na comunhão, comprometidos com a Igreja em saída que promove o encontro 
e anuncia a alegria do Evangelho a todos. Assumimos a tarefa de apostar, cada vez mais, nos 
espaços que nos ajudam a ser uma Igreja sinodal, fortalecendo os organismos e conselhos 

O 4º- CONGRESSO MISSIONÁRIO NACIONAL DE 07 A 10/09/17 EM RECIFE - PE Aconteceu!!!      
missionários em todas as instâncias.
Para a vivência da missionariedade é imprescindível a atitude da escuta. Contribui para isso a 
formação missionária contínua que alimenta nossa espiritualidade, cria a cultura da missão e 
contribui para que todos os batizados assumam sua vocação missionária. Assim, onde 
estivermos iremos ecoar o refrão que ficou gravado em nossos corações: “Tudo com missão, 
nada sem missão”.

Deixemos arder em nosso peito o apelo do Papa Francisco: “Saiamos, saiamos para oferecer a 
todos a vida de Jesus Cristo! (…) Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo 
de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos 
transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá 
fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’ 
(Mc 6, 37)” (EG, 49).

Maria, Mãe Aparecida, comunicadora da alegria do Evangelho, caminhe conosco!

A ÍNTEGRA DA MENSAGEM DO 4º- CONGRESSO MISSIONÁRIO SE ENCONTRA EM NOSSO SITE,    
E EM NOSSO FACEBOOK. 



Construção 
Igreja São Paulo Apóstolo

 Dando continuidade à nossa construção, neste mês, 
avançamos um pouco mais, concluindo a montagem da estrutura da 
cobertura, preparamos as calhas de captação das águas da chuva,  
fizemos o contra piso da parte inferior (estacionamento), e 
iniciamos o reboco da Igreja. Estamos aguardando a chegada das 
telhas, para montar o telhado.  Segundo o sr. Erinaldo, nosso mestre 
de obras.
 O mês de setembro, a Igreja dedica  uma maior atenção, 
motivação  e valorização à Palavra de Deus: a Bíblia.  É ela quem 
nos orienta em nossa caminhada cristã, individualmente, na família, 
na Comunidade e na sociedade. 
 Na Bíblia, recordamos em todos os anos, nos  tempos 
litúrgicos, as várias passagens sobre Maria, a mãe de Jesus: a 
escolha de Deus, anunciada pelo anjo, seu Sim missionário, que a 
conduziu ao serviço, junto à Isabel, o nascimento do seu Filho, as 
visitas dos pastores e dos magos, a fuga de Heródes, a apresentação 
de Jesus no templo, a procura de Jesus, quando tinham ido ao templo 
de Jerusalém, e Jesus não 
havia voltado, as bodas 
de Canná, e tantas outras, 
até ao pé da cruz, e no 
pentecostes. Pois bem, 
no mês de outubro deste 
ano, a Igreja do Brasil, 
celebra os trezentos 
anos, do encontro da 
imagem de Nª. SRª. 
Aparecida, nas águas do 
rio Paraíba do Sul, por 
t r ê s  h u m i l d e s 
pescadores, em duas 

etapas: primeiro o corpo, em seguida, outra lançada de rede, 
apareceu a cabeça. Até então, eles não haviam pescado nada, a partir 
do encontro da imagem, a pesca foi abundante. Eles levaram a 
imagem para a casa de um deles, e se organizaram com os vizinhos, 
para oração do rosário, e muitos outros milagres, sinais e prodígios, 
iam acontecendo diante da imagem. Mais tarde, foi construída a 
Basílica velha, para abrigar a imagem, e acolher o grande número de 
pessoas que vinham.  Passados os anos, a Basílica ficou pequena,  e 
iniciou-se a construção do Santuário Nacional, o 2º maior do 
mundo, que atualmente, está em fase de acabamento, com 
capacidade de abrigar 43.000 pessoas. E nós, nos unimos aos 
inúmeros devotos e romeiros, para louvar e agradecer a Deus, pelas 
maravilhas que Ele realizou na vida de Maria, e na vida de cada um 
de nós, ao longo destes trezentos anos, que a exemplo dela, sejamos 
disponíveis aos apelos de Deus, renovados no ardor missionário, 
perseverantes na vida em Comunidade, e fortalecidos na obra que 
nunca termina: a evangelização! Hoje cantamos assim:  Santa mãe 
Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda 
nossa vida mãe Aparecida, santa padroeira do Brasil!!!
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A Diocese de Guarulhos realizou no dia 16 de agosto 
a Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida.

 As comunidades da nossa Diocese 
prepararam as suas caravanas para participar 
da Santa Missa das 9h00 que foi presidida 
por nosso Bispo Dom Edmilson.
 A caravana da nossa paróquia partiu 
com destino ao Santuário por volta das 5h00, 
realmente foi muito linda a participação de 
todos os membros de nossas comunidades 
que juntos compartilharam esse momento 
especial que ficará guardado em seus 
corações e gravado na história da nossa 
Igreja.
 A nossa caravana chegou a cidade de 
Aparecida por volta das 8h00, momento em 
que aconteceu o grandioso encontro entre 
todas as comunidades que compõem a nossa 

Aconteceu!!!      

Diocese. Saíram de Guarulhos 
um pouco mais de duzentos 
ônibus e a grandiosa Missa 
contou com mais de dez mil guarulhenses.
 Os padres  de nossa Diocese 
marcaram presença absoluta na missa e o 
momento da comunhão contou com a 
participação de nosso pároco Tarcísio, que 
representou a nossa comunidade e levou aos 
nossos membros mais uma grande lição de fé 
e responsabilidade.
 A nossa comunidade mais uma vez 
mos t rou  que  a  un ião  e  o  foco  na 
evangelização é o que move nossas ações. 
Que continuemos assim, aprendendo a cada 
projeto e que o espírito dos 300 anos do 

achado da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida prevaleça dentro de nossos 
corações por todo o sempre.     
 “No sexto mês Deus enviou o anjo 
Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma 
virgem prometida em casamento a certo 
homem chamado José, descendente de Davi. 
O nome da virgem era Maria. O anjo, 
aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, 
agraciada! O Senhor está com você!"
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Lucy - São Paulo Apostolo
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BicicletariaBicicletaria

MaximinioMaximinio
Peças Serviços e AcessóriosPeças Serviços e Acessórios

23 ANOS23 ANOS
A LOJA DOS CAMPEÕESA LOJA DOS CAMPEÕES

* BICICLETAS* BICICLETAS
* PEÇAS* PEÇAS

* ACESSÓRIOS* ACESSÓRIOS

* MANUTENÇÃO* MANUTENÇÃO

2403-2726 / 2358-1500

bmaximinio23@gmail.com

94047-7043

bicicletariamaximinio

R. São Miguel dos Campos, 668 - Vl. Barros - Guarulhos - SP

Alugamos: Mesas e cadeiras - Brinquedos - Máquina 
de algodão doce - Salão Para festa e eventos como 

casamento, batizados, aniversários, etc

 Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos 

Paulinho dos Pães

Funcionamento: das 6h às 13h

paulohqfernandes@bol.com.br

94776-5763

Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

Aceitamos encomendas de Pão Francês 
para lanchonetes e festas.

Temos o melhor Pão de Queijo da região!

RESTAURANTE E 
DELEVERY DE MASSAS

 
Tel.: 3499-8862

Wats: 96309-8847
R. Águas Limpas, 267

Vila Barros
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VILA BARROS

O presente certo para 

quem é especial!

Av. Otávio B. de Mesquita, 1860

Tel.: 2401-4115

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Anuncie aqui!
2468-2215

AÇÃO ENTRE AMIGOS
EM PROL DA CONSTRUÇÃO 

DA IGREJA SÃO PAULO APÓSTOLO

Valor: R$ 2,00

Prêmio: 01 Relógio (marca Bulova) semi novo

Sorteio: dia 20/11/2017 ás 19h30 na Missa com estilo afro, 

na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Participe e Concorra!!! Via do Participante.

Nome:___________________________

________________________________

________________________________

Telefone:_________________________

________________________________
Destaque e coloque na urna

BULOVA

Sorteio: dia 20/11/2017 ás 19h30 
na Missa com estilo afro, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Participe dessa ação!!!
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02/10 – 19h30 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE e dos MIPA, no C.C. São Francisco.

04/10 – FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.
19h30 - Missa festiva na Comunidade São Francisco, Jd. São Francisco.

05/10 – 19h30 – Adoração, Benção e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Matriz da Paróquia.

07/10 – 18h00 - Dia da Comunidade São Lucas.

07/10 – 8h00 – Festa com as crianças, na Escola Valdivino.

07/10 – 15h00 – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

12/10 – SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 
Missas: 7h30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.
 9h30 – Comunidades São Paulo e São Lucas, na Escola Roberto Alves.
19h00 – Comunidades Nossa Senhora de Fátima e São Francisco, na Igreja Matriz da Paróquia.

14/10 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO, NA COMUNIDADE SÃO LUCAS.

18/10 – FESTA DE SÃO LUCAS EVANGELISTA. 
 19h30 – Missa festiva na Comunidade São Lucas, Jd. Ipanema.

19/10 – 19h30 – Reunião dos dirigentes de celebração e da Pastoral da Esperança, na Vila Fátima.

21 e 22/10 – 14h00 – Formação para os catequistas, na Vila Fátima.

21/10 – 15h00 - Fórum Diocesano das pastorais sociais no Centro Diocesano.

25/10 – 20h15 – Reunião da equipe de finanças: tesoureiros e coordenações da Pastoral do Dízimo, na Vila Fátima.

02/11 – Dia de Finados. 
Missas: 7h30 – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Matriz da Paróquia.
 9h15 – Comunidade São Lucas, no Jd. Ipanema.

03/11 – 19h30 - Reunião do CPP.

04/11 - 15h00 – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima.

10/11 – 19h30 – Reunião de liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE e dos MIPA, na Vila Fátima. 

11/11 – Dás 9h00 ás 17h00 - Ação Social promovida pela Associação Caritativa da Paróquia. 

14/11 – 20h00 – Missa, com encerramento da Escola da Palavra, na Igreja Matriz da Paróquia.

15/11 – 9h30 – Missa com Crismas dos jovens das comunidades, na Igreja Matriz da Paróquia. 

16/11 – 19h30 – Reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no C.C. São Francisco. 

18/11 – MUTIRÃO MISSIONÁRIO NAS COMUNIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SÃO PAULO APÓSTOLO. 

20/11 – 19h30 – Missa com estilo afro.  Celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, na Igreja Matriz da Paróquia.

24/11 – 19h30 – Plenário dos grupos de base, lançamentos da Novena de Natal e da Campanha Nacional para a 
Evangelização, na Igreja Matriz da Paróquia. 

30/11 – 19h30 – Reunião das pastorais sociais, no C.C. São Francisco.

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus é “luz para os meus passos, luz para o meu caminho” (Sl 119,105).

08/10 – 27º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 5,1-7 | Sl 80  |  2ª- Leitura Fl 4,6-9  |  Evangelho Mt 21,33-43

15/10 – 28º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 25,6-10 a  |  Sl 23  |  2ª- Leitura Fl 4,12-14.19-20  |  Evangelho Mt 22,1-14

22/10 – 29º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Is 45, 1.4-6  |  Sl 96 – 2ª- Leitura 1 Ts 1,1-5b  |  Evangelho Mt 22,15-21

29/10 – 30º- Domingo do Tempo Comum: 1ª- Leitura Êx 22,20-26  |  Sl 18  |  2ª- Leitura 1 Ts 1,5c -10  |  Evangelho Mt 22,34-40


